KONKURS OFERT
NA ZAPEWNIENIE TECHNIKI ESTRADOWEJ (SCENA, EKRAN LED) I JEJ
OBSŁUGĘ PODCZAS IMPREZY
JARMARK STRZELECKI
23-06-2018

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29-01-2004 4r. Ustawy o Zamówieniach Publicznych
( tekst jednolity Dz.U.z 2015 poz.2164 ze zm.oraz Dz.U.z 2016 r. poz.831 i 996) nie stosuje się
przepisów ustawy do niniejszego zamówienia.
I. ORGANIZATOR :
Strzelecki Ośrodek Kultury 66 –500 Strzelce Krajeńskich ul Wojska Polskiego 7
tel. 95 7632 439 , 95 7607087 sok@strzelce.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapewnienie techniki estradowej (scena, ekran LED) wraz z obsługą w tym:
JARMARK STRZELECKI
23 czerwca 2018 r., miejsce : STADION MIEJSKI w Strzelcach Krajeńskich
1. Scena - zgodnie z załącznikami nr 1a oraz 1b
2. Ekran LED o pow. 15m2 wraz z obsługą ( realizacja + min. 2 kamery), ekran musi być
wypoziomowany, również gotowy do odtwarzania materiałów promocyjnych
Organizatora .
3. Spełnienie wymagań riderów technicznych poszczególnych artystów.
III. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA :
1.Jarmark Strzelecki - Strzelce Krajeńskie, Stadion Miejski, 23.06.2018r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU .
O obsługę i zapewnienie techniki estradowej mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
1.Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.
2.Posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności oraz wiedzę
i doświadczenie w tego typu usługach , dysponują potencjałem i osobami do wykonania
zadania.
3.Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
V . OPIS SPOSOBU ORAZ KRYTERIA OCENIANIA OFERT
1.Cena usługi – 70 %
2. Jakość urządzeń i doświadczenie – 30%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca musi zapoznać się z warunkami wymienionymi w konkursie.
2. Wykonawca musi złożyć ofertę w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta , zawierać cenę netto oferty za
poszczególne pozycje, być opatrzona pieczątką i podpisem upoważnionej osoby.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa dnia 25.04.2018 r. do godz. 14:00
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub drogą pocztową
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Technika estradowa- Jarmark Strzelecki”.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2018 r.
4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w przeciągu 1 dnia roboczego
od daty otwarcia ofert.
5. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz na
stronie internetowej www.sok.strzelce.pl.
6. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie
możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty i zawarcia umowy z dowolnie
wybranym przez siebie podmiotem.

